
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. 

Poz. 238 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 2 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia trybu i sposobu przekazywania danych do Rejestru Sprawców Przestępstw  
na Tle Seksualnym 

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle sek-

sualnym (Dz. U. poz. 862 i 1948) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb i sposób przekazywania do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, 

zwanego dalej „Rejestrem”, danych z rejestru PESEL oraz z Rejestru Dowodów Osobistych. 

§ 2. Przekazywanie danych między Rejestrem a rejestrem PESEL i Rejestrem Dowodów Osobistych odbywa się przy 

użyciu urządzeń teletransmisji danych z wykorzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia sieciowego. 

§ 3. W celu uzyskania numeru PESEL oraz adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy osoby ujętej w Rejestrze 

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, zwane dalej „biurem informacyjnym”, kieruje do rejestru PESEL zapy-

tanie obejmujące następujące dane: 

1) pierwsze imię; 

2) nazwisko; 

3) datę urodzenia; 

4) płeć; 

5) imię matki; 

6) nazwisko rodowe matki. 

§ 4. W celu uzyskania wizerunku twarzy osoby ujętej w Rejestrze biuro informacyjne kieruje do Rejestru Dowodów 

Osobistych zapytanie obejmujące numer PESEL pozyskany z rejestru PESEL. 

§ 5. 1. Dane, o których mowa w § 3 i § 4, zamieszcza się w Rejestrze niezwłocznie po ich uzyskaniu. 

2. W przypadku zaistnienia rozbieżności między danymi pochodzącymi z rejestru PESEL a danymi zgromadzonymi 

w Krajowym Rejestrze Karnym dane zamieszcza się w Rejestrze niezwłocznie po wyjaśnieniu tych rozbieżności. 

§ 6. 1. Biuro informacyjne aktualizuje dane, kierując do rejestru PESEL zapytania, o których mowa w § 3. 

2. Zapytania są przesyłane nie rzadziej niż raz na dobę. 

3. W przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających wysyłanie zapytań w okresach, o których mowa w ust. 2, 

zapytania są wysyłane niezwłocznie po ustaniu tych przeszkód. 

4. W przypadku uzyskania informacji o zmianie danych w rejestrze PESEL biuro informacyjne niezwłocznie kieruje 

do Rejestru Dowodów Osobistych zapytania, o których mowa w § 4. 

5. Dane zamieszcza się w Rejestrze niezwłocznie po ich uzyskaniu. 
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§ 7. Rejestr PESEL oraz Rejestr Dowodów Osobistych niezwłocznie udzielają odpowiedzi na zapytania, o których 

mowa w § 3, § 4 oraz § 6. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 

 




